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Cymbidium
sym-BID-ee-um

Dessa orkidéer är omtalade för sina kaskader av hållbara blommor,
och finns i en mängd olika färger. Det finns två olika typer av
Cymbidium – standard och miniatyrer. De flesta hybrider som säljs
odlas lite annorlunda än de fles ta andra orkidéer.
LJUS är en viktig faktor när man
odlar Cymbidium. De flesta
Cymbidium kommer från kalla
soliga områden i Asien, där dom får
mycket ljus och kalla temperaturer.
I många sydligare klimat gör den
höga nattemperaturen att plantorna
inte blommar. Cymbidium odlas
under den varma delen av året
utomhus i vårt klimat. Plantorna
måste successivt vänjas vid
solljuset och kan efter det att dom
acklimatiserat sig växa i fullt solljus.
TEMPERATUREN bör ligga på ca:
10 grader då man börjar odla sin
Cymbidium utomhus. Plantorna kan
odlas utomhus hela våren,
sommaren och en bit in på hösten.
När nattemperaturen på hösten
böjar sjuka till ca: 5 grader är det
dax att sätta sin planta på
vinterförvaring i t.ex. i ett uppvärmt
uterum eller i ett varmt förråd.
Under denna förvaring bör
temperaturen ligga på ca: 8-10
grader.
VATTEN Cymbidium vill ha en
jämn fuktighet kring sina rötter då
dom oftast växer semi -teret (på
marken eller nära marken). Under
tillväxt perioden, vår och sommar,
behöver dessa plantor kopiösa
mängder med vatten då de odlas
utomhus i full sol. Vattna kraftigt
under denna period och reducera
vattningen då de nya bulberna är
färdig växta. Håll plantan nätt och
jämt fuktig under vintern.
LUFTFUKTIGHETEN brukar vara
tillräcklig under utomhusvistelsen.
Försök hålla luftfuktigheten på 4060 % under vintermånaderna.
Speciellt viktigt är det att hålla en
hög luftfuktighet då plantan har
blomstänglar i knopp. Om man
alltid ser till att hålla luften i rörelse

så kan man undvika röta på
blommorna.
GÖDNING av en Cymbidium skiljer
sig markant från alla andra orkidéer.
Då man planterar om en
Cymbidium lägger man en eller ett
par nävar koskit i botten på krukan
och planteringsmaterial över.
Denna grund gödning kommer att
räcka en eller två säsonger. Under
tillväxt perioden vår och sommar
kan man göda med t.ex. blåkorn
eller någon annat kväverikt gödning.
Under hösten kan man göda med
blominitierande gödning med hög
fosfor och/eller kaliumhalt, t.ex. 1030-20, 5-11-26 eller liknande.
OMPLANTERING görs vanligtvis
på våren efter blomningen. Man
behöver plantera om ca: vartannat
år eller när plantan växt ur krukan.
Välj en kruka som är ”för stor” då
dessa plantor växer fort. Lyft ur
plantan ur den gamla krukan och
skaka loss all gammal kompost och
trimma bort döda rötter. Som
kompost kan man använda det
mesta. Spara gammal kompost från
andra orkidéer som planteras om.
Blanda i lite frigolitbitar, träkol, torv
och annat poröstmaterial. Det
viktiga är att det blir en luftig
kompost.
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